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Weddingcake & Sweettable
Wauw! Proficiat! Jullie zijn verloofd, wat leuk!

Nu begint het spannende van de rit, alles beginnen plannen.
Bij dit plannen hoort uiteraard ook gebak.
Ben je op zoek naar jouw droomtaart of liever een hele tafel vol sweets?
Dan ben je hier aan het juiste adres.

Maar hoe gaat dit dan allemaal in zijn werk?
Heb je al een trouwdatum?
Ja? Super!
Bij het invullen van het formulier geef je je trouwdatum mee.
Zo kan ik alvast kijken of ik nog plaats heb om jouw prachtige taart te creëren.
Kan ik jou inplannen, dan gaan we onmiddellijk naar de volgende stap.
Een datum prikken om te proeven!
Dat lees je goed! Een trouw plannen heeft ook zijn lekkere kanten!

Moodboard
Om een beter idee te vormen van wat jullie graag zien en waar jullie naar op zoek gaan,
vraag ik jullie om een moodboard aan te maken.
Via bv. pinterest kan dit via een geheim bord dat je deelt met me voor de tasting.
(bv. kleurenschema's, voorbeeldcakes, bloemen,...)

Weddingtasting
Vooraleer ik aan de slag ga om jullie droomtaart te creëren,
leer ik jullie graag wat beter kennen.
De tasting is hiervoor het ideale moment.
Jullie kiezen 3 smaken uit die jullie tijdens de tasting kunnen proeven.
(Vanille, citroen, chocolade, red velvet, sinaas, kokos, koffie, lavendel)
De kost van de tasting bedraagt €35 maar vervalt wanneer jullie akkoord gaan met de offerte.
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Persoonlijke offerte
Nu jullie hebben geproefd en alle details besproken zijn, maak ik een persoonlijke offerte op.
Prijzen voor trouwtaarten vanaf €6 per persoon.
Prijzen voor sweettables: zie andere prijslijsten.
Nadat jullie deze hebben ontvangen en goedgekeurd, kan deze bevestigd worden via mail.
Na goedkeuring dient 50% van het bedrag betaald te worden.
De bestelling staat pas volledig vast als de eerste 50% van de betaling is voldaan.

De grote dag

Nu is het jullie beurt om te genieten!
Trouwtaarten en sweettables worden standaard geleverd door mij persoonlijk.
Alle andere info en vragen beantwoord ik met veel plezier op de tasting.

Keep the memories alive
Jullie mooie dag zit er op... Maar niet getreurd!
Op jullie eerste huwelijksverjaardag creëer ik graag een kleine versie van jullie prachtige taart.
Dit aan een mooi verminderd tarief.
Zo kunnen jullie die mooie dag heerlijk opnieuw beleven!

Uiteraard hoor ik graag hoe jullie mooie dag was!
So pictures please!

♡

Prijzen kunnen variëren aan de hand van persoonlijke wensen.

